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ŞTIRI PRINCIPALE

Focus-grupul înfiinţat de LIFE va promova co-gestionarea în Europa în următorii trei ani
18/1 Barcelona (Spania) – LIFE a luat iniţiativa de a reuni reprezentanţii organizaţiilor de pescari, funcţionarii publici,
ONG-urile şi alte părţi interesate pentru a înfiinţa în mod oficial un Focus-grup de co-gestionare, pentru a promova o
formă eficace şi incluzivă de guvernanţă în
domeniul pescuitului în Europa, bazată pe
abordarea co-gestionării. Întâlnirea, facilitată
de LIFE şi găzduită de Guvernul Cataloniei, a
reunit 20 de experţi activi, cu experienţe
diferite, pentru a-şi împărtăşi experienţele şi
pentru a reflecta asupra succesului modelelor
de co-gestionare existente şi asupra
modalităţilor de promovare a multiplicării
bunelor practici locale pe o scară mai largă.
Grupul intenţionează să coordoneze acţiuni
concrete viitoare, incluzând instrumente şi
metodologii de consolidare a capacităţii şi de
partajare, care vor fi realizate într-o perioadă
iniţială de doi ani (2018-2020). Au fost prezentate o serie de iniţiative de co-gestionare de succes. Focus-grupul va
încuraja reflecţia, cooperarea şi acţiunile comune care ar putea genera un impact mai mare în beneficiul resurselor şi al
comunităţilor de pescuit, inclusiv prin colaborarea cu instituţiile UE şi în cadrul Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea
Mediterană. Mai multe informaţii aici: http://lifeplatform.eu/time-paradigm-shift/
Înapoi la muncă: parlamentarii şi părţile interesate deschid calea către următorul an instituţional
29/8 Bruxelles (Belgia) – LIFE a participat la prima reuniune a
Comisiei PECH a Parlamentului European după vacanţa de vară.
Ordinea de zi a inclus: discuţii privind noul FEPAM (raportor
deputatul în Parlamentul European Gabriel Mato); reducerea
impactului materialelor plastice (raportor deputatul în Parlamentul
European Renata Briano); Planul multianual pentru apele occidentale
(raportor deputatul în Parlamentul European Alain Cadec) şi o
actualizare a Regulamentelor privind Măsurile tehnice. Cu privire la
aceasta din urmă, raportorul deputat în Parlamentul European Mato
a subliniat faptul că discuţiile privind pescuitul cu impulsuri electrice
vor fi păstrate la final pentru a evita blocajele în alte chestiuni şi a
informat faptul că există 3 scenarii: o interdicţie (propusă de Parlament); statu quo-ul (85 de licenţe propuse de Consiliu);
şi o reducere a licenţelor în conformitate cu derogarea de 5% (compromis). Următoarea reuniune PECH este programată
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ALTE ŞTIRI DIN UE

3/7 Bruxelles (Belgia) – Coordonatorul LIFE pentru Marea Baltică şi Marea Nordului a participat la un atelier de lucru
ştiinţific privind regionalizarea politicii comune în domeniul pescuitului, organizat de Institutul german Thuenen şi cu
reprezentarea landului Mecklemburg-Vorpommern. Participanţii au fost, în general, pozitivi cu privire la principiul
regionalizării, şi uşor critici privind caracterul lent al sistemului – acesta a fost în special cazul intereselor pescuitului
industrial, în căutarea unei mai mari flexibilităţi în punerea în aplicare a Obligaţiei de debarcare. Opiniile LIFE privind
importanţa unei abordări şi mai locale a comunităţilor de pescuit, exemplificate cel mai bine de succesul grupurilor locale
în domeniul pescuitului, au fost, de asemenea, auzite. În plus, necesitatea unor clarificări suplimentare privind conceptul
de regionalizare a fost exprimată de unii participanţi, în căutarea unui proces de regionalizare mai transparent şi mai
public.
5/7 Riposto (Italia) – Directorul de proiect LIFE pentru Italia a vizitat coasta de sud-vest a Siciliei pentru a prezenta LIFE. În
special, el s-a întâlnit cu administraţia regională pentru pescuit în oraşul Riposto, cu pescarii locali şi familiiile acestora.
Comunităţile de pescari s-au plâns de o serie de provocări pentru acest sector, cum ar fi reglementările complexe şi lipsa
sprijinului instituţional. Per ansamblu, lunile iulie şi august au fost deosebit de importante pentru Sicilia, deoarece
administraţia regională a publicat apelul de propuneri de proiecte pentru Fondul european pentru pescuit şi afaceri
maritime 2014-2020, instrumentul UE dedicat sprijinirii pescuitului şi acvaculturii, precum şi a altor sectoare ale
“economiei albastre”. Apelurile de proiecte includ diversificarea activităţilor (cum ar fi prin pescaturism), sănătatea şi
siguranţa pescarilor la bord, utilizarea durabilă a echipamentelor, eficienţa energetică a navelor, comercializarea,
prelucrarea şi vânzarea directă a produselor pescăreşti. Mai multe informaţii sunt disponibile aici (în italiană):
bit.ly/2wOBZ5B
9/7 Bruxelles (Belgia) – Pentru a sărbători “Ziua dependenţei de peşte”, directorul adjunct al LIFE a fost invitat să
modereze o dezbatere la masa rotundă organizată de Slow Food şi să sublinieze lacunele, provocările şi obstacolele în
calea punerii în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului din perspectiva pescarilor europeni la scară mică.
Au fost prezenţi oficiali UE, părţi interesate, pescari şi vânzători de peşte. “Ziua dependenţei de peşte” urmăreşte să
indice gradul în care sectorul pescuitului unei ţări sau regiuni contribuie la propria securitate alimentară. Discuţiile au
scos în evidenţă faptul că securitatea alimentară din domeniul pescuitului este mult mai importantă decât ceea ce este
înglobat de conceptul “Zilei dependenţei de peşte”. S-a discutat, de asemenea, despre istoricul navelor, strategia privind
“creşterea albastră”, poluarea cu plastic, nevoia de a hrăni tot mai mulţi oameni pe planetă, specii necunoscute şi lipsa de
cunoştinţe despre speciile de peşti. Pentru detalii vezi: https://www.slowfood.com/fish-dependence-day-brussels/
16/7 Bruxelles (Belgia) – Directorul adjunct al LIFE, coordonatorul pentru Marea Baltică şi Marea Nordului şi ofiţerul de
comunicare au participat la o întâlnire bilaterală cu personalul DG MARE a Comisiei Europene, pentru a discuta
propunerea recent publicată pentru ediţia 2021-2027 a Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime. Au avut
loc aproape două ore de discuţii foarte constructive şi fructuoase, ceea ce a dus la o înţelegere mai profundă a
raţionamentului Comisiei referitor la propunere şi o aliniere a punctelor de vedere într-o serie de domenii, cum ar fi
articolul 15 care obligă toate statele membre să pregătească un plan de acţiune pentru pescuitul costier la scară mică. În
cursul lunii iulie, personalul LIFE s-a întâlnit, de asemenea, cu ONG-urile BirdLife şi Client Earth, pentru a face schimb de
opinii cu privire la această nouă propunere de regulament a Comisiei. Mai multe detalii despre acest articol pe site-ul
nostru http://lifeplatform.eu/new-european-maritime-and-fisheries-fund/
17/7 Bruxelles (Belgia) – Comisia Europeană şi-a publicat recent propunerea de revizuire a Regulamentului privind
controlul din 2009 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1224). Consiliul consultativ
pentru pieţe (MAC), în care LIFE este membru cu drepturi depline, a organizat un focus-grup pentru a discuta
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amendamentele propuse şi a avut prima sa întâlnire pe această temă în data de 17 iulie. În special, dispoziţiile privind
trasabilitatea amendamentelor propuse au mai multe implicaţii pentru vânzările directe ale pescarilor la scară mică,
prin urmare, este important să se implice în aceasta. MAC intenţionează să elaboreze un aviz cu privire la amendamente,
în atenţia Consiliului şi a Parlamentului.
25/7 Bruxelles (Belgia) – Personalul LIFE s-a întâlnit cu oficialii DG MARE pentru a discuta despre planurile pentru un
atelier pe care Comisia Europeană îl va organiza la Bruxelles, în perioada 4-5 decembrie, cu privire la “instrumentele
digitale pentru monitorizarea şi controlul pescuitului la scară mică”. Potrivit DG Mare, în timp ce pescarii la scară mică
sunt “unul dintre cele mai slabe puncte” din Regulamentul privind controlul existent, nu intenţionează să instaleze o
monitorizare greoaie ca pe flota la scară largă. Mai degrabă ei vor să dispună de sisteme pentru a) monitorizarea poziţiei
navelor în timpul pescuitului şi b) raportarea tuturor capturilor. De asemenea, aceştia au dorit să sublinieze faptul că
detaliile privind tipurile de echipamente şi sistemele de monitorizare care urmează să fie instalate, vor fi incluse într-un
“Regulament de punere în aplicare”, care nu va fi finalizat până la adoptarea Regulamentului privind controlul pescuitului
(probabil la începutul anului 2020). Astfel, Regulamentul privind controlul nu va intra în vigoare decât după cel puţin 2 ani
de la adoptare.
4/8 Inisheer şi Arranmore (Irlanda) – Ofiţerul de
comunicare LIFE a mers în Irlanda, pentru a-i vizita pe
membrii de la IIMRO – Organizaţia resurselor marine din
Insulele Irlandeze, pe insulele Inisheer şi Arranmore.
Comunităţile locale de pescuit irlandeze se confruntă cu
o serie de provocări, trăind în zone izolate şi
supravieţuind în principal din pescuitul speciilor care nu
fac obiectul cotelor, cum ar fi crabul şi homarul. De fapt,
majoritatea drepturilor de pescuit se află în mâinile
marilor companii, dintre care unele sunt andocate în
portul Killybegs, în comitatul Donegal, lăsând foarte
puţine opţiuni pentru pescarii la scară mică şi
împiedicând polivalenţa. Personalul LIFE a fost
impresionat de cât de rezistenţi sunt membrii noştri. De
exemplu, pe insula Inisheer, pescarii locali au deschis un
stand lângă plajă cu produse delicioase pescuite şi
gătite de ei, pe care turiştii le adoră pur şi simplu. Clienţii apreciază produsele locale şi proaspete şi sunt bucuroşi că pot
sprijini comunităţile locale în timp ce savurează fructe de mare delicioase.
11/8 Truro (Marea Britanie) – A fost lansat un nou studiu academic axat pe rolul femeilor în familiiile care se ocupă cu
pescuitul şi susţinut de Universitatea din Exeter. Proiectul constă într-un studiu comparativ care va analiza experienţa
femeilor din domeniul pescuitului la scară mică din ambele părţi ale Oceanului Atlantic, cu un accent deosebit pe
Marea Britanie, Newfoundland şi Labrador (Canada). Madeleine Gustavsson, cercetătoare, este responsabilă de
conducerea proiectului. Ea va fi sprijinită, printre alţi experţi, de către directorul executiv al LIFE, Jeremy Percy, şi de
preşedintele AKTEA, Marja Bekendam, care fac parte din Comitetul director şi îşi vor oferi cunoştinţele şi experienţa în
acest sens. Mai multe informaţii sunt disponibile aici http://www.thewesternstar.com/news/local/new-study-highlightswomen-in-fisheries-232766/ şi aici http://lifeplatform.eu/women-in-fisheries-website-launched/
23/8 Copenhaga (Danemarca) – Coordonatorul LIFE pentru Marea Baltică şi Marea Nordului a participat la Grupul de
lucru demersal al Consiliului consultativ pentru Marea Baltică, în locul domnului Wolfgang Albrecht, directorul LIFE
pentru Germania. Întâlnirea s-a axat pe revizuirea Regulamentului privind controlul pescuitului propusă recent de
Comisie. Cu o atenţie sporită acordată sectorului de pescuit la scară mică, propunerea necesită o atenţie deosebită din
partea membrilor LIFE, iar opiniile membrilor LIFE germani, Fischereischutzverband, au fost prezentate în mod
corespunzător şi au fost salutate în mare măsură la întâlnire. LIFE a solicitat condiţii echitabile de abordare, teste ample şi
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soluţii practice, cu o implicare deplină a pescarilor la scară mică. LIFE a subliniat, de asemenea, necesitatea ca autorităţile
de control să nu piardă din vedere problemele care pot pune într-adevăr în pericol stocurile, cum ar fi capturile aruncate
înapoi în mare nedeclarate în pescuitul cu echipamente mobile sau problemele legate de controlul puterii motorului.

ŞTIRI DE LA MEMBRII NOŞTRI
Darlowska aprovizionează un eveniment gastronomic naţional cu cod de calitate superioară
7-8/7 Przywidz (Polonia) – Asociaţia bucătarilor polonezi a organizat cea de-a 15-a ediţie a concursului “Cod Harvest”, un
concurs de bucătari la nivel naţional, în preparate gătite din cod, furnizat cu mândrie de membrul LIFE Darlowska;
directorul LIFE Kasia Wysocka şi personalul LIFE au participat, de asemenea. Acest eveniment la nivel înalt şi renumit, cu
participarea a numeroşi parteneri de afaceri din sectorul alimentar, a reprezentat o mare oportunitate de a sublinia
calitatea şi valoarea adăugată a peştelui proaspăt, de calitate superioară, furnizat de pescarii la scară mică, care utilizează
echipamente cu impact redus asupra mediului. Darłowska şi LIFE au fost recunoscute drept cei mai buni parteneri de
afaceri ai evenimentului. Aşteptăm deja ediţia de anul viitor cu mare plăcere!
Wolinska organizează “Herring Fest”, care s-a bucurat de o participare numeroasă
7-8/7 Niechorze (Polonia) – În paralel cu concursul “Cod Harvest”, pe coasta Pomeraniei Occidentale, organizaţia
membră LIFE, Wolinska, a organizat cea de-a 18-a ediţie a “Herring Fest”, în cadrul proiectului mai mare intitulat
“Wolin: o insulă de gusturi ” ( http://wolinwyspasmakow.pl/#oprojekcie). Un eveniment orientat spre turism, care a
oferit o degustare de peşte la scară largă (bazată pe un ceaun de 3000 de litri de supă de peşte delicioasă!) şi discuţii
despre sănătate şi alte beneficii ale consumului de peşte local, proaspăt şi pescuit cu echipamente cu impact redus, cu
participarea personalului LIFE.

REVISTA PRESEI ŞI SUBIECTE INTERESANTE DE CITIT

Directorul adjunct al LIFE, Brian O’Riordan, despre dependenţa de peşte (engleză)
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/has-the-world-reached-peak-fish-fish-experts-ask/
Directorul executiv al LIFE, Jeremy Percy, despre pescuitul cu impulsuri electrice (engleză)
https://www.undercurrentnews.com/2018/07/13/fao-report-backs-pulse-fishing-as-energy-saving/
Eveniment privind co-gestionarea organizat la Barcelona (spaniolă)
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63612/un_grupo_de_trabajo_liderado_por_life__i
mpulsara_la_cogestion_en_europa_.html
Conferinţă privind sectorul scoţian de pescuit va avea loc în luna octombrie (engleză)
https://www.fishupdate.com/inshore-mens-voice-heard/
Ciocniri în pescuitul de scoici între pescarii francezi şi britanici (engleză)
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/28/french-and-british-fishermen-clash-in-scallop-warskirmish
Modul de gândire care se află în spatele sistemelor CIT (cote individuale transferabile) (engleză)
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http://www.pnas.org/content/early/2018/08/22/1716545115
Criza pescuitului la scară mică din Malta (engleză)
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00300/abstract
Impactul privind materialele plastice (franceză)
https://www.lemonde.fr/contaminations/video/2018/09/09/contaminations-nous-avons-navigue-sur-limmense-soupe-de-plastique-du-pacifique_5352450_5347501.html

Acest Buletin informativ reprezintă doar un instantaneu al activităţilor noastre externe. În plus, personalul LIFE din Marea
Britanie, Bruxelles, Polonia, Spania şi Italia răspunde unei game largi de întrebări privind sectorul nostru şi dezvoltă şi
promulgă continuu politici privind pescuitul şi crescătoriile de peşte la scară mică şi cu impact redus.
Directorii noştri regionali, toţi mici pescari activi, promovează de asemenea valorile şi beneficiile pescuitului de coastă.
Doriţi informaţii suplimentare despre un eveniment, proiect sau iniţiativă? Nu ezitaţi să ne contactaţi la
communications@lifeplatform.eu sau să urmăriţi pe Facebook Low Impact Fishers of Europe sau pe Twitter la
@LIFEplatformEU.
Sunteţi interesaţi să luaţi legătura cu femeile care lucrează în domeniul pescuitului? Contactaţi AKTEA la
contact@akteaplatform.eu sau pe Facebook la AKTEA women in fisheries şi pe Twitter la @AKTEAwif
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